




  أشكال حرؾ ) أ (
 

 أ
 

 ـأ
 

ْرؾا وا أاْكتُبُهُ  ِحُظ اْلحا  أَُلا

َـيََُـإََِأََ

َََ

َََ

َـيََُـإََِأََ

َـيََُـإََِأََ

َـيََُـإََِأََ

َـيََُـإََِأََ

 

ْولا أا  ةً حا ائِرا ْرؾِ  ْرُسُم دا  ) أ ( الحا

ََخَؽيٌَََرأَفَََُأِثرَََأََدُدَ

 أ



 ب
 ؾ ) ب (رْ ال حا كا شْ أا 

 ب ـب ـبـ بـ
 

ْرؾا وا أاْكتُبُهُ  ِحُظ اْلحا  أَُلا

َـُبََـِبـَبََ

َََ

َََ

َـُبََـِبـَبََ

َـُبََـِبـَبََ

َـُبََـِبـَبََ

َـُبََـِبـَبََ
 

ْرؾِ  ْولا الحا ةً حا ائِرا  ) ب ( أاْرُسُم دا

ٌَبََبـاَُخِبزَََُبِدأَََُطِتَبَ



 ت
ْرؾ ) ت (   أاْشكاال حا

 

 

ْرؾا وا أاْكتُبُهُ  ِحُظ اْلحا  أَُلا

َـُتََـِتـَتََ

َََ

َََ

َـُتََـِتـَتََ

َـُتََـِتـَتََ

َـُتََـِتـَتََ

َـُتََـِتـَتََ
 

ْرؾِ  ْولا الحا ةً حا ائِرا  َ) ت ( أاْرُسُم دا

ٌَتَُتقٌَبََتاطَََِتِجُدََََبَترََ

 ت ـت ــت ـت



 ث
ْرؾ ) ث (   أاْشكاال حا

 

ْرؾا وا أاْكتُبُهُ   ِحُظ اْلحا  أَُلا

َـُثََـِثـََثَ

َََ

َََ

َـُثََـِثـََثَ

َـُثََـِثـََثَ

َـُثََـِثـََثَ

َـُثََـِثـََثَ
 

ْرِؾ ) ث ( ْولا الحا ةً حا ائِرا  َأاْرُسُم دا

ََعَثٌؾَََحَرَثَََتَُثبَََِبَحَثَ
 

 ث ـث ــث ـث



 ج
ْرؾ ) ج (   أاْشكاال حا

 ج ـج ــج ـج
 

ْرؾا وا أاْكتُبُهُ  ِحُظ اْلحا  أَُلا

َـجََُـِجـَجََ

َََ

َََ

َـجََُـِجـَجََ

َـجََُـِجـَجََ

َـجََُـِجـَجََ

َـجََُـِجـَجََ
 

ْرِؾ ) ج ( ْولا الحا ةً حا ائِرا  َأاْرُسُم دا

َرٌََجاََدَرجٌََُجِرحََََحَجزََ



ْرؾ )  ح   ( حأاْشكاال حا

 ح ـح ــح ـح
 

ْرؾا وا أاْكتُبُهُ  ِحُظ اْلحا  أَُلا

َـحََُــحََِحََ

َََ

َََ

َـحََُـِحـَحََ

َـحََُـِحـَحََ

َـحََُـِحـَحََ

َـحََُـِحـَحََ
 

ْرِؾ ) ح ( ْولا الحا ةً حا ائِرا  َأاْرُسُم دا

ٌَتَُحقََبِرحَََُحِسَبَََبَحرََ



 خ
ْرؾ )    ( خأاْشكاال حا

 خ ـخ ــخ ـخ
 

ْرؾا وا أاْكتُبُهُ  ِحُظ اْلحا  أَُلا

َـخََُــخََِخََ

َََ

َََ

َـخََُـِخـَخََ

َـخََُـِخـَخََ

َـخََُـِخـَخََ

َـخََُـِخـَخََ
 

ْرِؾ ) خ ( ْولا الحا ةً حا ائِرا  َأاْرُسُم دا

َفَََخاَُخِبزَََذََُأخَََِخَرجََ



 د
ْرؾ ) د (   أاْشكاال حا

 د ـد ـد د
 

ْرؾا وا أاْكتُبُهُ  ِحُظ اْلحا  أَُلا

َـُدََـدََِدََ

َََ

َََ

َـُدََـدََِدََ

َـُدََـدََِدََ

َـُدََـدََِدََ

َـُدََـدََِدََ
 

ْرِؾ ) د ( ْولا الحا ةً حا ائِرا  َأاْرُسُم دا

ٌَؽَِديَُعِدحَََُدِثرََََدََجحََ



 ذ
ْرؾ ) ذ (   أاْشكاال حا

 ذ ـذ ـذ ذ
 

ْرؾا وا أاْكتُبُهُ  ِحُظ اْلحا  أَُلا

َـُذََـذََِذََ

َََ

َََ

َـُذََـذََِذََ

َـُذََـذََِذََ

َـُذََـذََِذََ

َـُذََـذََِذََ
 

ْرِؾ ) ذ ( ْولا الحا ةً حا ائِرا  َأاْرُسُم دا

ََبََذاََجَذَبََُذَبحََََبَذَرَ



 ر
ْرؾ ) ر (   أاْشكاال حا

 ر ـر ـر ر
 

ْرؾا وا أاْكتُبُهُ  ِحُظ اْلحا  أَُلا

َـرََُـرََِرََ

َََ

َََ

َـرََُـرََِرََ

َـرََُـرََِرََ

َـرََُـرََِرََ

َـرََُـرََِرََ
 

ْرِؾ ) ر ( ْولا الحا ةً حا ائِرا  َأاْرُسُم دا

َحَََراَُحِرَثَََزَرعََََرِبحََ



 ز
ْرؾ ) ز (   أاْشكاال حا

 ز ـز ـز ز
 

ْرؾا وا أاْكتُبُهُ  ِحُظ اْلحا  أَُلا

َـزََُـزََِزََ

َََ

َََ

َـزََُـزََِزََ

َـزََُـزََِزََ

َـزََُـزََِزََ

َـزََُـزََِزََ
 

ْرِؾ ) ز ( ْولا الحا ةً حا ائِرا  َأاْرُسُم دا

َرَزاََزأَرَََُزِرعَََُخِبزََ



 التدرج بالهجاء مهم جداً 

 

لٌنطلك لسان األبطال فٌه و ٌكون الهجاء لدٌهم بدأ بهجأ حرفٌن و نكثؾ التمرٌن ن

 أكثر سرعة و انطالق .

  لمشاهدة درس أهمٌة هجاء الحرفٌن انمر على الرابط

ََثَبَََرزَََأَبََََبَتَ

ََحَبَََدفََََبَدَََحَثَ

ََردََََحرََََزأََََدرََ

َُختَََِبذَََِحرَََُخرَِ

ََبحَََجَُتََََرِبـَُجِبَ

َُرجََُِحجََُِجِبََُأثَِ
 

َدَ 

َد رَ 

سَ  َد ر 

َصَ 

بـ  َص 

ب رَ  َص 

َلـ 

َل بـ 

َل ب سَ 

َقـ 
َق س ـ

َق س مَ 

https://youtu.be/B6xGsGHIrSk
https://youtu.be/B6xGsGHIrSk


  طرٌمة هجاء الكلمات الثالثٌة

ََثَبَتَََثَبَََثَ

ََحَجَبَََحجَََحََ

ََبَدأََََبَدََبََ

ََخَرجَََـرََخَََخََ

َرََأََزَََأََزَََزََ

ََرِبحََََرِبََرََ

َُجِبرَََُجِبََجَُ

َُخِبزَََِبَخََُخَُ

َُأُثرَََُاُثََأَُ

ََتِجُدَََتجََِتََ

https://youtu.be/eBVBdDPkOho
https://youtu.be/eBVBdDPkOho


 ( لمن أتمن الحركات الثالث) 

 الطالب الؽٌر متمن للحركات الثالث ٌتم تأجٌل الصوت الطوٌل حتى ٌتمنها  أما

 مهارة الصوت الطوٌل                 

 حروؾ المد                        

 

 

 حرؾ المد ) ا , ـا ( و ما لبله مفتوح )  ا (

 حرؾ المد ) و , ـو ( و ما لبله مضموم )  ُ (

 حرؾ المد ) ي , ـً , ٌـ , ـٌـ ( و ما لبله مكسور )  ِ (

 هنا ممطع فدٌة ٌشرح المهارة

 شرح آخر و تحوٌل الصوت المصٌر إلى صوت طوٌل

 

 و نبدأ بهجاء كلمات فٌها صوت طوٌل.

ََراحََََراََؾَِضوـَِضوـََزارََََزا

ََتابََََتاََدارََََداََباتََََبا

ََسادََََساََحازََََحاَابََذَََاذََ

ا و َا ي َُ َِ 

https://www.youtube.com/watch?v=XY_9QCZB98U&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=XY_9QCZB98U&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=gOv25xVpnzY&t=157s
https://www.youtube.com/watch?v=gOv25xVpnzY&t=157s


 س
ْرؾ ) س (   أاْشكاال حا

 س ـس ـسـ سـ
 

ْرؾا وا أاْكتُبُهُ  ِحُظ اْلحا  أَُلا

َُدقَِدوـَِديََداَـُسََــِسََـَدَ

َََََََ

َََََََ

َُدقَِدوـَِديََداَـُسََـِسـََدـ

َُدقَِدوـَِديََداَـُسََـِسـََدـ

َُدقَِدوـَِديََداَـُسََـِسـََدـ

َُدقَِدوـَِديََداَـُسََـِسـََدـ
 

ْرِؾ ) س (أاْرُسُم  ْولا الحا ةً حا ائِرا  دا

َرٌَُدقََجَسٌدَََدَبحَََُدِرَسَ



 ش
ْرؾ ) ش (  أاْشكاال حا

 ش ـش ـشـ شـ
 

ْرؾا وا أاْكتُبُهُ  ِحُظ اْلحا  أَُلا

َُذقَِذوـَيِذََاَذََـُشََــِغََـَذَ

َََََََ

َََََََ

َقُذََوـِذََيِذََاَذََـُشََــِغََـَذَ

َقُذََوـِذََيِذََاَذََـُشََــِغََـَذَ

َقُذََوـِذََيِذََاَذََـُشََــِغََـَذَ

َقُذََوـِذََيِذََاَذََـُشََــِغََـَذَ
 

ْرِؾ ) ش ( ْولا الحا ةً حا ائِرا  أاْرُسُم دا

ٌَشَُغقبََََخَغٌبََُذِرحََََذَرَبَ
 



 ألرأ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بُِحثا  ِحرا دُ  ُدِرسا 

بِحا  ُجِزرا َُأِثرََ  را

َُذِبحَِ ُشِرحا َُأِخذََ

 ُشِربا  ُخبِزا  ثُبِتا 

ـ  أ ـدا  بـا زا ـ ــجا  ـحا  زا ـ ـبـا خا

أا  بازا  بادا أا  خا  ذارا

سا  جا  دارا را بادا  خا  زا

با   ثاباتا  ساباحا  شارا

زا  جا ارا  أادابا  حا  ثاأ

أارا  دا  زا دا  بارا  شارا

 سا  رِ  دُ  ـحا  ـبِ  را  ـتا  ــبِ  ـثُ 



 ص
ْرؾ ) ص (   أاْشكاال حا

 ص ـص ـصـ صـ
 

ْرؾا وا أاْكتُبُهُ  ِحُظ اْلحا  أَُلا

َُصقَِصوـَيِصََاَصََـُصََــِػََـَصَ

َََََََ

َََََََ

َقُصََوـِصََيِصََاَصََـُصََــِػََـَصَ

َقُصََوـِصََيِصََاَصََـُصََــِػََـَصَ

َقُصََوـِصََيِصََاَصََـُصََــِػََـَصَ

َقُصََوـِصََيِصََاَصََـُصََــِػََـَصَ
 

ْولا  ةً حا ائِرا ْرِؾ ) ص (أاْرُسُم دا  الحا

َرٌَِػوبَََرَََصاَُرِصَدََُحِػَدَ



 ض
ْرؾ ) ض (   أاْشكاال حا

 ض ـض ـضـ ضـ
 

ْرؾا وا أاْكتُبُهُ  ِحُظ اْلحا  أَُلا

َُضقَِضوـَيِضََاَضََـُضََــِؼََـَضَ

َََََََ

َََََََ

َقُضََوـِضََيِضََاَضََـُضََــِؼََـَذَ

َقُضََوـِضََيِضََاَضََـُضََــِؼََـَذَ

َقُضََوـِضََيِضََاَضََـُضََــِؼََـَذَ

َقُضََوـِضََيِضََاَضََـُضََــِؼََـَضَ
 

ْرِؾ ) ض ( ْولا الحا ةً حا ائِرا  أاْرُسُم دا

َِبٌطََضاٌَبََباَضََُضِربََََضَبَطَ



 ط
ْرؾ ) ط (   أاْشكاال حا

 ط ـط ــط ـط
 

ْرؾا وا أاْكتُبُهُ  ِحُظ اْلحا  أَُلا

َُرقَِروـَيرََِاَرََـُطََــؽََِـَرَ

َََََََ

َََََََ

َقُرََوـرََِيرََِاَرََـُطََــؽََِـَرَ

َقُرََوـرََِيرََِاَرََـُطََــؽََِـَرَ

َقُرََوـرََِيرََِاَرََـُطََــؽََِـَرَ

َقُرََوـرََِيرََِاَرََـُطََــؽََِـَرَ
 

ْرِؾ ) ط ( ْولا الحا ةً حا ائِرا  أاْرُسُم دا

َِرٌسََؽابٌَََبَِروَُرِبَخَََرَردََ



 ظ
ْرؾ ) ظ (   أاْشكاال حا

 ظ ـظ ــظ ـظ
 

ْرؾا وا أاْكتُبُهُ  ِحُظ اْلحا  أَُلا

َُزقَِزوـَيِزََاَزََـُظََــؾََِـَزَ

َََََََ

َََََََ

َقُزََوـِزََيِزََاَزََـُظََــؾََِـَزَ

َقُزََوـِزََيِزََاَزََـُظََــؾََِـَزَ

َقُزََوـِزََيِزََاَزََـُظََــؾََِـَزَ

َقُزََوـِزََيِزََاَزََـُظََــؾََِـَزَ
 

ْولا  ةً حا ائِرا ْرِؾ ) ظ ( أاْرُسُم دا  الحا

َمٌََؾاىَََِزَهرَََُحِفَظَََىَؾرََ



 ع
ْرؾ )   ( عأاْشكاال حا

 

 

ْرؾا وا أاْكتُبُهُ  ِحُظ اْلحا  أَُلا

َُسقَِسوـَيسََِاسَََـعََُــؿََِـسََ

َََََََ

َََََََ

َقسََُوـسََِيسََِاسَََـعََُــؿََِـسََ

َقسََُوـسََِيسََِاسَََـعََُــؿََِـسََ

َقسََُوـسََِيسََِاسَََـعََُــؿََِـسََ

َقسََُوـسََِيسََِاسَََـعََُــؿََِـسََ
 

ْرِؾ ) ع ( ْولا الحا ةً حا ائِرا  أاْرُسُم دا

َُشَِؿوتَََِبٌثََساَُسِرجََََبَؿَثَ

 ع ـع ــع ـع



 غ
ْرؾ )    ( غأاْشكاال حا

 غ ـػ ــؽ ـؼ
 

ْرؾا وا أاْكتُبُهُ  ِحُظ اْلحا  أَُلا

ـََِـشََ َُشقَِشوـَيشََِاشَََـغََُــ

َََََََ

َََََََ

ـََِـشََ َقشََُوـشََِيشََِاشَََـغََُــ

ـََِـشََ َقشََُوـشََِيشََِاشَََـغََُــ

ـََِـشََ َقشََُوـشََِيشََِاشَََـغََُــ

ـََِـشََ َقشََُوـشََِيشََِاشَََـغََُــ
 

ْرِؾ ) غ ( ْولا الحا ةً حا ائِرا  أاْرُسُم دا

وَصَََشَرَسَ َـ ٌَلََزاشَََرٌَـِ َِرٌبََع



 ف
ْرؾ )   ( ؾأاْشكاال حا

 

 

ْرؾا وا أاْكتُبُهُ  ِحُظ اْلحا  أَُلا

َُصقَِصوـَيصََِاصَََـُػََــفََِـصََ

َََََََ

َََََََ

َقصََُوـصََِيصََِاصَََـُػََــفََِـصََ

َقصََُوـصََِيصََِاصَََـُػََــفََِـصََ

َقصََُوـصََِيصََِاصَََـُػََــفََِـصََ

َقصََُوـصََِيصََِاصَََـُػََــفََِـصََ
 

ةً  ائِرا ْرِؾ ) ؾ (أاْرُسُم دا ْولا الحا  حا

َرََُفجَ اظَ ٌَؾَِرفَ ٌَؾَِصو َُرِصعََ

 ؾ ـؾ ــف ـف



 ق
ْرؾ )    ( قأاْشكاال حا

 ق ـك ــم ـل
 

ْرؾا وا أاْكتُبُهُ  ِحُظ اْلحا  أَُلا

َقضََُوـضََِيضََِاضَََـُؼََــقََِـضََ

َََََََ

َََََََ

َقضََُوـضََِيضََِاضَََـُؼََــقََِـضََ

َقضََُوـضََِيضََِاضَََـُؼََــقََِـضََ

َقضََُوـضََِيضََِاضَََـُؼََــقََِـضََ

َقضََُوـضََِيضََِاضَََـُؼََــقََِـضََ
 

ْرِؾ ) ق ( ْولا الحا ةً حا ائِرا  أاْرُسُم دا

ََسََضاٌَتَُضقََضَفٌصََََصَدقََ



 ك
ْرؾ )    ( نأاْشكاال حا

 ن ـن ــك ـك
 

ْرؾا وا أاْكتُبُهُ  ِحُظ اْلحا  أَُلا

َُطقَِطوـَيطََِاطَََـُؽََــكََِـطََ

َََََََ

َََََََ

َقطََُوـطََِيطََِاطَََـُؽََــكََِـطََ

َقطََُوـطََِيطََِاطَََـُؽََــكََِـطََ

َقطََُوـطََِيطََِاطَََـُؽََــكََِـطََ

َقطََُوـطََِيطََِاطَََـُؽََــكََِـطََ
َ

ْرِؾ ) ن ( ْولا الحا ةً حا ائِرا  أاْرُسُم دا

َِتٌبََطاَرٌَكَ صََُِأِطَؾََََضِحَؽَ



 ل
ْرؾ ) ل   ( أاْشكاال حا

 

 

ْرؾا وا أاْكتُبُهُ  ِحُظ اْلحا  أَُلا

َُظقَِظوـَيظَََِلََـُؾََــلََِـظََ

َََََََ

َََََََ

َقظََُوـظََِيظَََِلََـُؾََــلََِـظََ

َقظََُوـظََِيظَََِلََـُؾََــلََِـظََ

َقظََُوـظََِيظَََِلََـُؾََــلََِـظََ

َقظََُوـظََِيظَََِلََـُؾََــلََِـظََ
 

ْرِؾ ) ل (أاْرُسُم  ْولا الحا ةً حا ائِرا  دا

ٌَؾََظوَ َِسٌبََلََعَََرَلَبَ َظِؿَبَ

 ل ـل ــل ـل



 م
ْرؾ ) م   ( أاْشكاال حا

 م ـم ــم ـم
 

ْرؾا وا أاْكتُبُهُ  ِحُظ اْلحا  أَُلا

َُعقَِعوـَيِعََاَعََـؿََُــمََِـَعَ

َََََََ

َََََََ

َقُعََوـِعََيِعََاَعََـؿََُــمََِـَعَ

َقُعََوـِعََيِعََاَعََـؿََُــمََِـَعَ

َقُعََوـِعََيِعََاَعََـؿََُــمََِـَعَ

َقُعََوـِعََيِعََاَعََـؿََُــمََِـَعَ
 

ْرِؾ ) م (  ْولا الحا ةً حا ائِرا  أاْرُسُم دا

َِجٌدََعاََقَلؿَُاظَ ََعَؽرٌََِمحََُدَ



 ن
ْرؾ )    ( نأاْشكاال حا

 ن ـن ــن ـن
 

ْرؾا وا أاْكتُبُهُ  ِحُظ اْلحا  أَُلا

ـََُــنََِـىََ َُىقَِىوـَيىََِاىَََـ

َََََََ

َََََََ

ـََُــنََِـىََ َقىََُوـىََِيىََِاىَََـ

ـََُــنََِـىََ َقىََُوـىََِيىََِاىَََـ

ـََُــنََِـىََ َقىََُوـىََِيىََِاىَََـ

ـََُــنََِـىََ َقىََُوـىََِيىََِاىَََـ
 

ْرِؾ ) ن ( ْولا الحا ةً حا ائِرا  أاْرُسُم دا

َُؾَواظنَ ََِبٌتََىاََِسَنٌبَ ُعِنعََ



 ه
ْرؾ )    ( هـأاْشكاال حا

 ه ـه ــه ـه
 

ْرؾا وا أاْكتُبُهُ  ِحُظ اْلحا  أَُلا

َُهقَِهوـَيهََِاهَََـفََُــهََِـهََ

َََََََ

َََََََ

َقهََُوـهََِيهََِاهَََـفََُــهََِـهََ

َقهََُوـهََِيهََِاهَََـفََُــهََِـهََ

َقهََُوـهََِيهََِاهَََـفََُــهََِـهََ

َقهََُوـهََِيهََِاهَََـفََُــهََِـهََ
 

ْرِؾ ) هـ ( ْولا الحا ةً حا ائِرا  أاْرُسُم دا

َفٌََوجَ ََهَدُفَاظَ َََجرَََهاََُصِهؿََ



 و
ْرؾ )    ( وأاْشكاال حا

 و ـو ـو و
 

ْرؾا وا أاْكتُبُهُ  ِحُظ اْلحا  أَُلا

َُووَِويـَيوََِاوَََـقََُـقََِوََ

َََََََ

َََََََ

َووََُيـوََِيوََِاوَََـقََُـقََِوََ

َووََُيـوََِيوََِاوَََـقََُـقََِوََ

َووََُيـوََِيوََِاوَََـقََُـقََِوََ

َووََُيـوََِيوََِاوَََـقََُـقََِوََ
 

ْرِؾ ) و ( ْولا الحا ةً حا ائِرا  أاْرُسُم دا

ٌَتََصقَ ََقَظُدَاظَ َدٌَُرووَََُوِدعََ



 ي
ْرؾ )    ( يأاْشكاال حا

 ي ـً ــٌ ـٌ
 

ْرؾا وا أاْكتُبُهُ  ِحُظ اْلحا  أَُلا

َُيقَِيوـَييََِايَََـيََُــوََِـيََ

َََََََ

َََََََ

َقيََُوـيََِييََِايَََـيََُــوََِـيََ

َقيََُوـيََِييََِايَََـيََُــوََِـيََ

َقيََُوـيََِييََِايَََـيََُــوََِـيََ

َقيََُوـيََِييََِايَََـيََُــوََِـيََ
 

ْرِؾ ) ي ( ْولا الحا ةً حا ائِرا  أاْرُسُم دا

َب َُيحََُِطُؾََيرَ ََوُدَاظَ َُضِؼيََ
 



َُضََِضَََضََأََُإََِأََ

َُطََِطَََطََُبََِبَََبَ

َُظََِظَََظََُتََتَََِتَ

َعََُعََِعَََُثََثَََِثَ

َغََُغََِغَََجََُجََِجََ

َُفََِفََفَََحََُحََِحََ

َُقََقََِقَََخََُخََِخََ

َُكََِكَََكََدََُدََِدََ

َُلََلَََِلََذََُذََِذًَ

َمََُمََِمَََرََُرََِرََ

َنََُنََِنَََزََُزََِزََ

َهـَُِهـَهـََُسََِسَََسَ

َوََُوََِوَََُشََِشَََشَ

َيََُِيََيَََُصََِصَََصَ

َ



َشرحَفديوَللتنوينََََََََََََََوَكتابةَََمهارةَالتمييزَبينَأشكالَالتنوينَالثالثةَقراءة

َ

َ

َـــٌـــ تنوٌن كسر ــًا

 تنوٌن ضم ـــــٍـــــ تنوٌن فتح
 

 *عند لراءة التنوٌن بالضم أو الكسر أو الفتح فإن التنوٌن عبارة عن 

تخرج بؽنة من األنؾ وهذه النون تخرج حسن حركة الحرؾ      نون ساكنة  

 المنون

 مثل

 

 

 شرح آخر للتنوٌن                    أما عند كتابة التنوٌن بالضم أو الكسر :

َاٌعَـَأََقََىَ )َضَلٌؿَـَِطَتاٍبَ(َ)َأَََفالحرؾ األخٌر َل ٌتؽٌر َقََص 
ٍ
  (ات

 أما مع تنوٌن الفتح فإن الحرؾ األخٌر ٌملب صؽًٌرا و ٌلصك به عصا المد و سمٌناه التنوٌن العجوز 

 نابااتًاناباات               أاْصناام             أاْصنااًما
 

 إَل خمسة حروؾ َل تتؽٌر وَل تلتصك معها عصا التنوٌن العجوز ) الفتح (

 ًوا ًزا ًرا ذًا ًدا
 

بالنسبة للتاء المربوطة ) المتصلة و المنفصلة ( َل تتؽٌر مع كتابة تنوٌن الضم أو 

 الكسر أو الفتح 

دََ ةٍ َةٌََور  ْردا ةً  وا ْردا  وا

 سااعاةً  سااعاةٍ ََداَسةٌَ

 

ٍم        ِمنْ  ُمنْ         مٌَأاْعالا  نْ  أاْعالا ًما        ما  أاْعالا

ان ا نُنْ         ٌَأاْلوا انًا         نانْ  نِنْ          نٍَأاْلوا  أاْلوا

 نْ 



 جدٌد بهجاء كلمات فٌها صوت طوٌل و تنوٌنتحدي 

َثاظثاظمستقىَاظ

 طريقة هجاء الكلمة الثالثية متعددة المهارات

ََؾَِضوَقَََداَحَََراََلََضا

َرٌَِبوََؾَِحوَزَََصاَدَََصا

ٌَتَُتقَحٌَُروٌَصَُصقًَراُحق

ٌَلَُصقٌَبََباٌَلَُعقٌَبََدا

َرٌََىاَرٍَُدقَـٌَِتوٌَتَُضق

ًَلََعاًَلَِصوَؿٌَِريَقٍَُدق

  

 :   المحاولة الرابعة  :   لثالثة المحاولة ا :   لثانٌة المحاولة ا :    المحاولة األولى

https://youtu.be/5U6utjBsv5g
https://youtu.be/5U6utjBsv5g


 مهارة الممطع الساكن

 الممطع الساكن هو عبارة عن حرؾ متحرن ) ا , ِ , ُ ( وما بعده حرؾ ساكن .

 و ٌنطك عند الهجاء ممطع واحد  مثل ) ِمْن , عاْن , لُْل (

 شرح آخر للممطع الساكن    شرح لمهارة الممطع الساكن

 

 

 
 

 مراجعة الممطع الساكن مع األستاذة فجوري

 

 
 

 تحدي الممطع الساكن

 بُن   َمتـ  قُل   ِمن   بَل  

 لامْ  لِؾْ  ُصمْ  ُدبْ  َصف  

ْسـ ِصلْ  َحق ـ  لُمْ  باْحـ ما

ْمـ بِْنـ دَر    فاْصـ لُْفـ ما

دْ  تَم    فارْ  ِصْحـ تاْحـ ما
 :   المحاولة الرابعة  : لثالثة   المحاولة ا :   لثانٌة المحاولة ا :    المحاولة األولى

 

https://www.youtube.com/watch?v=0hHXrJfJsjU
https://www.youtube.com/watch?v=0hHXrJfJsjU
https://youtu.be/_LKc7Yyts_U
https://www.youtube.com/watch?v=icNk5gb3Lyk
https://www.youtube.com/watch?v=icNk5gb3Lyk


َرابعاظمستقىَاظ

َـ  َََظؿَ ََع ََِضػ  ََصػ 

َ ٌَؾَُضفَ ََتََتحَ  ـَُحَ ىََََبؾ 

ََرٌَِعتَ ٌَؾََىحَ ٌَؾََىمَ  َؿٌَِضس 

ٌَبََدرَ َرٌَِىمَ ٌَبََضلَ َرٌََصقَ 

ََرٌََتمَ  ََرٌََصبَ ٌَؾََصػ  َرٌََبد 

ٌَؾََرع ٌََفََصرَ َرٌََبحَ َرٌََصقَ 
 

 ثم نتحدى مع البطل على السرعة بالهجاء لنسجل كل مرة سرعة لراءته لعدد     

 من الكلمات لٌكون بكل مرة الزمن ألل.    

 :    المحاولة الرابعة  :   لثالثة المحاولة ا :  لثانٌة   المحاولة ا :  المحاولة األولى



 

 المستوى الخامس المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثانً المستوى األول

سا  ٌَدَاِعَحََ باسُ أالْ ََلََضا نُِصرا  دارا

بارا  َرٌَُجقأَُ ِرسُ تاحْ ٌَتَُتق ُجِرحا  صا

لاسا  ٌْ ٌَؾَِصو لابِلا  جا ٌَدَِظووََ ر  خا

را  َدٌَُلقُجَ ِحتُ ٌانْ َرَََصا فاِرحا  شاجا

د ٌَسَارَِحََ ِرسُ تادْ َـٌَِتو لُِفلا  لاصا

عا  را ِحما  زا َؿٌَِلوحََ فاحُ أاصْ َرٌَُدق را

ٌَؾَِبوضََ ؾ  ساٌْ ٌَلََعا ُشِربا  أاكالا 

ِسبا  ناباتا  ٌَلََعارَِ ِمدُ أافْ ٌَتَُضق حا

دا  صا حُ شْ أا ٌَبَِرو ُحِمدا  حا ٌَدَِفوحََ را

َدٌَُدقأَُ صاؾُ ٌانْ َزَََصا فُِمدا  لاساما 

دا  ٌَشَُعقرَُ ِجزُ تاحْ ََؾَِضو ُطِلبا  بارا

با  َرٌَِعوأََ بالُ ٌامْ َِبورٌَ ُحِجبا  شارا



 

 إعداد األستاذ / إبراهٌم الشتوي

 تجدونه بحسابات التواصل اَلجتماعًكل جدٌد 

 

 سناب شات           اة الٌوتٌوب           لن      

                                                 

 توٌتر                         لناة التلمرام        

                                             

 

 

 غيرَربحيَوَالَيسمحَالمتاجرةَبهاَيسمحَبهاَلكلَاستخدام

 

https://www.youtube.com/channel/UC-4Vtkdq0EHQm7e8rit4FpA
https://www.snapchat.com/add/abuwreef
https://t.me/ibrahimalshetwi
https://twitter.com/abuwreefsport?ref_src=twsrc^google|twcamp^serp|twgr^author
https://www.youtube.com/channel/UC-4Vtkdq0EHQm7e8rit4FpA
https://www.snapchat.com/add/abuwreef
https://t.me/ibrahimalshetwi
https://twitter.com/abuwreefsport?ref_src=twsrc^google|twcamp^serp|twgr^author
https://www.youtube.com/channel/UC-4Vtkdq0EHQm7e8rit4FpA
https://www.snapchat.com/add/abuwreef
https://t.me/ibrahimalshetwi
https://twitter.com/abuwreefsport?ref_src=twsrc^google|twcamp^serp|twgr^author
https://www.youtube.com/channel/UC-4Vtkdq0EHQm7e8rit4FpA
https://www.snapchat.com/add/abuwreef
https://t.me/ibrahimalshetwi
https://twitter.com/abuwreefsport?ref_src=twsrc^google|twcamp^serp|twgr^author

